
 

การประชุมใหญ่สามัญ 

ประจ าปี 2563 และประจ าปี 2564 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท (สฌ.สช.) 

 
วนัเสาร์ที่  22  มกราคม  2565 

เวลา  11.00 น. 

ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ (ช้ัน 3) 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั 

  



 
 
 
ท่ี  19/2564  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท (สฌ.สช.) 
  248 หมู่ท่ี 5 ต าบลบา้นกลว้ย  
  อ าเภอเมือง จงัหวดัชยันาท 17000 

 7   มกราคม  2565 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 และประจ าปี 2564 
 

เรียน  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 และประจ าปี 2564 จ านวน 1 ชุด 

 ตามท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท ได้ก าหนด     
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 และประจ าปี 2564  ในวนัเสาร์ท่ี  22  มกราคม  2565  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (ชั้น 3) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด อ าเภอเมืองชัยนาท  
จงัหวดัชยันาท  เพื่อรับทราบและพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่คร้ังท่ีแล้ว 
 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 วนัเสาร์ท่ี 25 มกราคม 2563 
ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
 3.1 รายงานสถานภาพและรายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมของ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท 
 3.2 สรุปการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยค์รูชยันาท ประจ าปี 2563 
 3.3 สรุปการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยค์รูชยันาท ประจ าปี 2564 
 3.4 รายงานผูต้รวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูชยันาท 
ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมติับญัชีรายได ้– รายจ่าย และบญัชีงบแสดงฐานะทางการเงิน 
  ประจ าปี 2563 
 4.2 พิจารณาอนุมติับญัชีรายได ้– รายจ่าย และบญัชีงบแสดงฐานะทางการเงิน 
  ประจ าปี 2564 
  



 4.3 การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
ครูชยันาท 

 4.4 พิจารณาแต่งตั้ งผู ้ตรวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพยค์รูชยันาท 

  
ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

 จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญคณะกรรมการด าเนินการและสมาชิกเขา้ร่วมประชุมตามวนัเวลา 
สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ และขอขอบคุณมาพร้อมน้ี 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 (นางทศัณี  แกว้ทอง) 
 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั 

 
 
 

ฝ่ายสมาคมฌาปนกิจฯ 
โทร. 0-5641-1067 ต่อ 11 
โทรสาร. 0-5641-1067 ต่อ 18 
  



การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  และประจ าปี 2564 
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท (สฌ.สช.) 

วันเสาร์ท่ี  22  มกราคม  2565 
ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ (ช้ัน 3) 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั 
อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่คร้ังท่ีแล้ว 
 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 วนัเสาร์ท่ี 25 มกราคม 2563 
ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
 3.1 รายงานสถานภาพและรายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ กรณีสมาชิกผูถึ้งแก่กรรมของ 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท 
 3.2 สรุปการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท ประจ าปี 2563 
 3.3 สรุปการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท ประจ าปี 2564 
 3.4 รายงานผูต้รวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
 ครูชยันาท 
ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมติับญัชีรายได ้– รายจ่าย และบญัชีงบแสดงฐานะทางการเงิน 
  ประจ าปี 2563 
 4.2 พิจารณาอนุมติับญัชีรายได ้– รายจ่าย และบญัชีงบแสดงฐานะทางการเงิน 
  ประจ าปี 2564 
 4.3 การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท 
 4.4 พิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
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เร่ิมประชุมเวลา.........................น. 
ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 

ตามระเบียบและข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูชัยนาท (สฌ.สช.) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2561 ข้อ 36 ก าหนดว่าการประชุมใหญ่ 
จะตอ้งมีสมาชิกร่วมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสองของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่ 100 คน 

สมาคมฯ ได้เรียนเชิญสมาชิกเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปีในวนัน้ี เพื่อแถลงผล 
การด าเนินการของสมาคมฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา และเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ. 2557 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2561 ขอ้ 33 ซ่ึงก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ปีละคร้ังภายใน 
120 วนั นับตั้ งแต่วนัส้ินปีปฏิทิน ในฐานะท่ีท่านเป็นสมาชิกของสมาคมฯ จึงควรได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา  ซ่ึงจะได้แถลงงบการเงินท่ีผู ้ตรวจสอบกิจการสมาคม 
ไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบกิจการใหส้มาชิกไดรั้บทราบต่อไป 

 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบ  

ท่ีประชุม………………………………………………………………………………………………………. 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 วันเสาร์ท่ี 25 มกราคม 2563 
ในการประ ชุมใหญ่สามัญประจ า ปี  2562  เ ม่ื อวัน เสา ร์ ท่ี   25   มกราคม   2563                                    

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั อ าเภอเมืองชยันาท จงัหวดัชยันาทโดยมีสมาชิกเขา้ร่วม
ประชุมทั้งส้ิน 105 ราย 

สมาชิกได้รับรองรายงานการประชุมแลว้ในวนัประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  
ให้สมาชิก เพื่อตรวจสอบมติท่ีประชุมอีกคร้ังปรากฏว่าไม่มีสมาชิกขอแกไ้ขรายงานการประชุม จึงถือว่า
พิจารณารับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉนัท ์โดยไม่มีขอ้แกไ้ข 

 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือพจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 วันเสาร์ท่ี 25 มกราคม 2563 

ท่ีประชุม………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
3.1 รายงานสถานภาพและรายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ กรณีสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

ของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 
 

 

 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบ 

ท่ีประชุม....................................................................................................................................................... 
  

ล า
ดับ
ที่ 

รายการ 

รายละเอียดประจ าปี 2563 

ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

1 สมาชิกตน้เดือน 2,501 2,508 2,510 2,493 2,494 2,495 2,493 2,493 2,487 2,484 2,486 2,488  

2 สมคัรใหม ่ 14 2 5 3 8 2 3 1 - 4 6 6 54 

3 ถึงแก่กรรม 3 - 2 1 2 2 1 6 2 - - - 19 

4 ลาออก 4 - 20 1 5 2 2 1 1 2 4 - 42 

5 สมาชิกคงเหลือ 2,508 2,510 2,493 2,494 2,495 2,493 2,493 2,487 2,484 2,486 2,488 2,494 - 

ล า
ดับ
ที่ 

รายการ 

รายละเอียดประจ าปี 2564 

ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

1 สมาชิกตน้เดือน 2,494 2,496 2,495 2,497 2,491 2,490 2,492 2,485 2,484 2,484 2,482 2,478  

2 สมคัรใหม ่ 6 5 4 1 4 5 1 5 2 1 - 4 38 

3 ถึงแก่กรรม 4 1 1 - 2 2 3 3 2 2 - - 20 

4 ลาออก - 5 1 7 3 1 5 4 - 2 4 - 32 

5 คืนสภาพ - - - - - - - 1 - 1 - - 2 

6 สมาชิกคงเหลือ 2,496 2,495 2,497 2,491 2,490 2,492 2,485 2,484 2,484 2,482 2,478 2,482 - 
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3.2 สรุปการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชัยนาท ประจ าปี 2563 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท ไดจ่้ายเงินสงเคราะห์ 
ศพสมาชิกฯ ประจ าปี 2563 จ านวน 19 ราย โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

ล า 
ดบั 

วนั/เดือน/ปี 
(เสียชีวิต) 

ช่ือสมาชิก 

จ านวนสมาชิก 
ณ วนัท่ีเสียชีวิต 
(ไม่รวมสมาชิก 
ท่ีเสียชีวิต) 

ทายาทรับเงิน 

วนั/เดือน/ปี 
เงินสงเคราะห์+เงิน
จ่ายคืนสงเคราะห์รับ
ล่วงหนา้ - คชจ 5% 

1 22-ม.ค.-63 นายเทียน  ดว้งชา้ง 2,503 ราย 10-มี.ค.-63 237,785 
2 23-ม.ค.-63 นางศุภโรจน ์โรจนาพรรณพงศ ์ 2,505 ราย 10-มี.ค.-63 237,875 
3 27-ม.ค.-63 นายสุทธิชยั  ขยนัการนาวี 2,509 ราย 10-มี.ค.-63 238,155 
4 20-มี.ค.-63 นางวารุณี  อินคุม้ 2,514 ราย 19-พ.ค.-63 238,530 
5 26-มี.ค.-63 นายเอนก  รุ่งเรือง 2,513 ราย 19-พ.ค.-63 238,335 
6 19-เม.ย.-63 นายปราโมทย ์ รัตนมงคล 2,492 ราย 9-ก.ค.-63 238,240 
7 14-พ.ค.-63 นายฉลองรัฐ พนัธุประภาส 2,498 ราย 1-ก.ย.-63 238,710 
8 14-พ.ค.-63 นายเซนต ์ เยน็ส าเภา 2,497 ราย 9-ก.ค.-63 238,515 
9 8-มิ.ย.-63 นางสาวโอ๋ เอ่ียมวิไลย ์ 2,495 ราย 31-ก.ค.-63 238,225 
10 19-มิ.ย.-63 นางเสริมทรัพย ์ขยนัการนาวี 2,494 ราย 31-ก.ค.-63 238,030 
11 7-ก.ค.-63 นายอ าพนัธ์ ทองแว่น 2,493 ราย 19-ส.ค.-63 237,835 
12 6-ส.ค.-63 นางสะอาด นุย้ตูม 2,493 ราย 19-ส.ค.-63 237,735 
13 22-พ.ค.-63 นายชูศกัด์ิ  ศรียา 2,496 ราย 23-ก.ย.-63 237,920 
14 15-ส.ค.-63 นายประเชิญ ทิพยรั์กษ ์ 2,492 ราย 23-ก.ย.-63 237,440 
15 16-ส.ค.-63 นางสาวพชัรี จนัช่ืน 2,491 ราย 23-ก.ย.-63 237,245 
16 27-ส.ค.-63 นายบญัชา  จิตพินิจ 2,490 ราย 23-ก.ย.-63 237,050 
17 28-ส.ค.-63 นางอมัพรพนัธ์ ทองมี 2,489 ราย 23-ก.ย.-63 236,855 
18 29-ส.ค.-63 นางปราณี  ยีส่าคร 2,488 ราย 23-ก.ย.-63 236,660 
19 6-ก.ย.-63 นายสัญญา นุ่มนอ้ย 2,486 ราย 23-ก.ย.-63 236,370 

สรุปยอดการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ 4,517,510 
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3.3 สรุปการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูชัยนาท ประจ าปี 2564 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท ไดจ่้ายเงินสงเคราะห์

ศพสมาชิกฯ ประจ าปี 2564 จ านวน 20 ราย โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

ล า 
ดบั 

วนั/เดือน/ปี 
(เสียชีวิต) 

ช่ือสมาชิก 

จ านวนสมาชิก 
ณ วนัท่ีเสียชีวิต 
(ไม่รวมสมาชิก 
ท่ีเสียชีวิต) 

ทายาทรับเงิน 

วนั/เดือน/ปี 
เงินสงเคราะห์+เงิน
จ่ายคืนสงเคราะห์รับ
ล่วงหนา้ - คชจ 5% 

1 19-ต.ค.-63 นายมณฑล  นิติสิริ 2,483 ราย 19-ก.พ.-64 235,885   
2 24-ธ.ค.-63 นายประทีป  เหมือนทรัพย ์ 2,489 ราย 25-มี.ค.-64 238,355 
3 26-ธ.ค.-63 นายประกิต  เตชะกฤตธีระพงศ ์ 2,492 ราย 25-มี.ค.-64 238,540 
4 17-ม.ค.-64 นายวนัชยั  เนยค า 2,496 ราย 25-มี.ค.-64 238,820 
5 22-ก.พ.-64 นายภิรมย ์ สีเผือก 2,500 ราย 25-มี.ค.-64 239,100 
6 13-พ.ย.-63 นายสงุ่น สังขทิ์พย ์ 2,486 ราย 21-เม.ย.-64 236,170 
7 22-พ.ค.-64 นายบุญเทียม  เมืองชา้ง 2,491 ราย 11-มิ.ย.-64 238,145 
8 29-พ.ค.-64 นายบุณยรั์ฐ  มีสวสัด์ิ 2,490 ราย 16-มิ.ย.-64 237,950 
9 7-มิ.ย.-64 นายสนอง  เธียรถาวร 2,493 ราย 20-ก.ค.-64 238,135 
10 26-มิ.ย.-64 นายสมชาย  เรืองทพัย ์ 2,492 ราย 20-ก.ค.-64 237,940 
11 30-มิ.ย.-64 นางประชุม  บุญอยู่ 2,491 ราย 20-ส.ค.-64 237,745 
12 18-ก.ค.-64 นางสมปอง  ปกป้อง 2,490 ราย 20-ส.ค.-64 237,550 
13 22-ก.ค.-64 นางอุบล  เธียรถาวร 2,489 ราย 20-ส.ค.-64 237,355 
14 30-ก.ค.-64 นางชนิดา  จงกลนนัทน์ 2,484 ราย 27-ก.ย.-64 236,780 
15 11-ส.ค.-64 นายชาญชยั  ค าหอม 2,483 ราย 3-พ.ย.-64 236,585 
16 22-ส.ค.-64 นายศิริ  อินทร์แสง 2,484 ราย 27-ก.ย.-64 236,580 
17 3-ก.ย.-64 นางเครือมาส  นิลพลบั 2,484 ราย 26-ต.ค.-64 236,480 
18 8-ก.ย.-64 นางส าเนียง  นนัทมนตรี 2,484 ราย 26-ต.ค.-64 236,380 
19 18-ต.ค.-64 นายรุ่งรัตน์  มีทรัพยท์วีกูล 2,483 ราย 30-พ.ย.-64 236,185 
20 29-ต.ค.-64 นางเฉลียว  อุยตระกูล 2,482 ราย 30-พ.ย.-64 235,990 

สรุปยอดการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ 4,746,670 
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3.4 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ชัยนาท 
(1) นายวินัย ค าวิเศษ และสิบเอกฐานวฒัน์ โชติจิรธนาศักด์ิ ผูต้รวจสอบกิจการ           

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท ปฏิบติัหนา้ท่ีท าการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2564 
ประจ าเดือนธนัวาคม 2563 ไดส้รุปผลการตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี  ดงัน้ี 

1. ทะเบียนคุม ณ เดือนธนัวาคม 2563 มีจ านวนสมาชิก จ านวน 2,494 ราย 
2. บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์สฌ.สช. เงินสงเคราะห์รับล่วงหนา้  
เลขท่ี 00-03040 ยอดคงเหลือ 281,050.00  บาท 

3. บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์สฌ.สช. รายไดค้่าธรรมเนียมและบ ารุง 
เลขท่ี 00-03041 ยอดคงเหลือ 1,394,568.27 บาท 

4. หุน้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั จ านวน 30,000 บาท 
สรุปการท างานของเจา้หนา้ท่ีมีความถูกตอ้งเรียบร้อยดี การเงินถูกตอ้งตรงตามระบบบญัชี

การบริการจดัการเป็นไปตามขอ้บงัคบัของสมาคม ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ี ท่ีใหค้วามอ านวยสะดวกอยา่งดียิง่ 

 สิบเอก 

 นายวินยั  ค  าวิเศษ ฐานวฒัน์  โชติจิรธนาศกัด์ิ 
 ผูต้รวจสอบกิจการสมาคม ผูต้รวจสอบกิจการสมาคม 

(2) นายวินัย ค าวิเศษ และสิบเอกฐานวฒัน์ โชติจิรธนาศักด์ิ ผูต้รวจสอบกิจการ  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท ปฏิบติัหนา้ท่ีท าการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2565
ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 ไดส้รุปผลการตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี  ดงัน้ี 

1. ทะเบียนคุม ณ เดือนธนัวาคม 2564   มีจ านวนสมาชิก จ านวน 2,482 ราย 
2. บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์สฌ.สช. เงินสงเคราะห์รับล่วงหนา้  
เลขท่ี 00-03040 ยอดคงเหลือ 9,950.00  บาท 

3. บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์สฌ.สช. รายไดค้่าธรรมเนียมและบ ารุง 
เลขท่ี 00-03041 ยอดคงเหลือ 1,493,735.47 บาท 

4. หุน้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั จ านวน 30,000 บาท 
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สรุปการท างานของเจา้หนา้ท่ีมีความถูกตอ้งเรียบร้อยดี การเงินถูกตอ้งตรงตามระบบบญัชี
การบริการจดัการเป็นไปตามขอ้บงัคบัของสมาคม ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ี ท่ีใหค้วามอ านวยสะดวกอยา่งดียิง่ 

 สิบเอก 

 นายวินยั  ค  าวิเศษ ฐานวฒัน์  โชติจิรธนาศกัด์ิ 
 ผูต้รวจสอบกิจการสมาคม ผูต้รวจสอบกิจการสมาคม 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบ 

ท่ีประชุม………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา 
4.1 พจิารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงินประจ าปี 2563 

  

รายการ 
ยอดคงเหลือท้ังส้ิน 

บาท 

รายได้  
        ดอกเบ้ียรับเงินฝากสหกรณ์ 96,539.20 
        เงินปันผล 1,518.00 
        รายไดค้่าบ ารุงรายปี 163,735.00 
        รายไดค้่าสมคัรสมาชิก 5,400.00 
        รายไดจ้ดัสรรจากเงินสงเคราะห์ศพ 5% 212,160.00 

               รวมรายได้ 479,352.20 

รายจ่าย  
         ค่าธรรมเนียมธนาคาร        53.00 
         ค่าใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่   96,200.00 
         ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะกรรมการ    175,450.00 
         ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะผูต้รวจสอบสมาคม     7,200.00 
         ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรม              32,100.00 
         ค่าตอบแทน 20,000.00 
         ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพแ์ละวสัดุ 9,635.00 
         ค่าล่วงเวลา 11,204.00 
         ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะเจา้หนา้ท่ีสมาคม 16,300.00 
         เงินสนบัสนุนต่อเติมอาคารสหกรณ์ฯ 100,000.00 
         ค่าของใชส้ านกังาน 127,495.00 
         ค่าประกนัสังคม 5,700.00 
         เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 150,000.00 

               รวมรายจ่าย              751,337.00 

คงเหลือรายได้ปี 2563            (271,984.80) 

รายได้คงเหลือยกมาจากปีก่อน 1,696,553.04 

               รายได้คงเหลือ 1,424,568.24 

ถือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั 30,000.00 

                รวมรายได้คงเหลือสุทธิ 1,394,568.24 
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สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2563 

                                                                            สินทรัพย์                                                           ปี  2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสด 0.00 
เงินฝากออมทรัพยส์อ.ครูชยันาท เลขท่ี 00-03040 
(เงินสงเคราะห์รับล่วงหนา้) 

281,050.00 

เงินฝากออมทรัพยส์อ.ครูชยันาท เลขท่ี 00-03041 
(รายไดค้่าธรรมเนียมและค่าบ ารุง) 

1,394,568.24 

หุน้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั      30,000.00 
           รวมสินทรัพย์ 1,705,618.24 

หนีสิ้นและส่วนของทุน 
หนีสิ้น 

เงินสงเคราะห์ศพรับล่วงหนา้   281,050.00 
          รวมหนีสิ้น 281,050.00 

ทุน 

 
 
 
 (ลงช่ือ)  
 (นางทศัณี  แกว้ทอง) 
 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือพจิารณาอนุมัติรายได้ – รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปี 2563 

มติท่ีประชุม.................................................................................................................................................. 
  

รายไดค้งเหลือยกมาจากปีก่อน 1,696,553.04 
เงินรายไดน้อ้ยกวา่ค่าใชจ่้าย (271,984.80) 
          รวมทุน 1,424,568.24 
          รวมหนีสิ้นและส่วนของทุน 1,705,618.24 
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4.2 พจิารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงินประจ าปี 2564 
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 

 
  รายการ 

ยอดคงเหลือท้ังส้ิน 

บาท 

รายได้  
        ดอกเบ้ียรับเงินฝากสหกรณ์ 97,749.23 
        เงินปันผล 1,518.00 
        รายไดค้่าบ ารุงรายปี 126,750.00 
        รายไดค้่าสมคัรสมาชิก 3,800.00 
        รายไดจ้ดัสรรจากเงินสงเคราะห์ศพ 5% 248,830.00 

               รวมรายได้ 478,647.23 

รายจ่าย  
         เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 165,540.00 
         ค่าตอบแทน 500.00 
         ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะกรรมการ 134,200.00 
         ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะผูต้รวจสอบสมาคม 7,700.00 
         ค่ารับรอง 36.00 
         ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพแ์ละวสัดุ 1,546.00 
         ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรม 32,100.00 
         ค่าประกนัสังคม 5,400.00 
         ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 300.00 
         ค่าใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่สามญั 900.00 
         ค่าล่วงเวลา 5,208.00 
         ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะเจา้หนา้ท่ีสมาคม 12,200.00 
         ค่าของใชส้ านกังาน 13,850.00 

               รวมรายจ่าย 379,480.00 

คงเหลือรายได้ปี 2563 99,167.23 

รายได้คงเหลือยกมาจากปีก่อน 1,424,568.24 

               รายได้คงเหลือ 1,523,735.47 

ถือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั 30,000.00 

                รวมรายได้คงเหลือสุทธิ 1,493,735.47 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2564 

     สินทรัพย์                                                                ปี  2564 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสด 0.00 
เงินฝากออมทรัพยส์อ.ครูชยันาท เลขท่ี 00-03040  
(เงินสงเคราะห์รับล่วงหนา้) 

9,950.00 

เงินฝากออมทรัพยส์อ.ครูชยันาท เลขท่ี 00-03041 
(รายไดค้่าธรรมเนียมและค่าบ ารุง) 

1,493,735.47 

หุน้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั     30,000.00 
          รวมสินทรัพย์ 1,533,685.47 

หนีสิ้นและส่วนของทุน 
หนีสิ้น 

เงินสงเคราะห์ศพรับล่วงหนา้     9,950.00 
          รวมหนีสิ้น 9,950.00 

ทุน 

 
 (ลงช่ือ)  
 (นางทศัณี  แกว้ทอง) 
 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท 
 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือพจิารณาอนุมัติรายได้ – รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปี 2564 

มติท่ีประชุม…………………………………………………………………………………………………... 

  

รายไดค้งเหลือยกมาจากปีก่อน 1,424,568.24 
เงินรายไดจ้ากการด าเนินงาน ปี 2564 99,167.23 
           รวมทุน 1,523,735.47 
           รวมหนีสิ้นและส่วนของทุน 1,533,685.47 
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4.3 การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูชัยนาท 
ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 42 คณะกรรมการด าเนินการของสมาคม โดยได้รับ 

การเลือกตั้ งระหว่างสมาชิกด้วยกันในวันท่ีประชุมใหญ่มีจ านวนไม่น้อยกว่า 7 และไม่เกิน 17 คน 
ประกอบด้วยต าแหน่ง นายกสมาคม อุปนายกสมาคม เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการอ่ืน ๆ ตามท่ี
เห็นสมควร รวมถึงนายทะเบียนสมาคม และผูช่้วยนายทะเบียนสมาคม ให้ผูจ้ดัการและรองผูจ้ดัการสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูชัยนาท จ ากัด เป็นโดยต าแหน่ง ให้คณะกรรมการเป็นผูแ้ทนของสมาคมในกิจการเก่ียวกบั
บุคคลภายนอกในการน้ีคณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนขึ้นแทนก็ได ้

ขอ้ 43 กรรมการของสมาคมตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายไุม่ต ่ากวา่ยีสิ่บหา้ปีบริบูรณ์ 
(3) มีวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากวา่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า 
(4) มีอาชีพเป็นหลกัเป็นแหล่งและมีฐานะมัน่คง 
(5) เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท 
(6) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน 
(7) ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
(8) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวชในศาสนาใด 
(9) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้อง ท่ีสั่งให้พ้นจาก 

ต าแหน่งกรรมการสมาคม 
(10) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ถอดถอนจากต าแหน่ง กรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ีหรือไม่เคยตอ้งโทษ
กฎหมายวา่ดว้ยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(11) ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(12) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(13) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั หรือบุคคลลม้ละลาย 
(14) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือไม่เคยถูกนายจา้งเลิกจา้งเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 
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ขอ้ 47 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปีนับตั้งแต่วนัท่ี

ประชุมใหญ่มีมติและตอ้งออกตามวาระโดยจะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัไม่ได ้เวน้แต่ท่ีประชุม
ใหญ่มีมติสองในสามของผูม้าประชุมจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ ง
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชัยนาท พ.ศ. 2559 และประกาศ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชัยนาท โดยก าหนดวนัเลือกตั้งกรรมการวนัท่ี  
22 มกราคม 2565 

ในการน้ีไดมี้บุคคลสมคัรเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมและคณะกรรมการ
สมาคมดงัน้ี 

1.  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชัยนาท  
1.1 นางสาวลออ  วิลยั 

2.  กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  
2.1  นายนิยม สงเคราะห์ 
2.2  นายกิตติพร กล ่าเพง็ 
2.3  นายจ านงค ์ คลงัสิน   
2.4  นายเกียรติศกัด์ิ แสนสีอ่อน   
2.5  นางทศัณี แกว้ทอง   
2.6  นายชูชาติ พารีสอน   
2.7  นายธวชัชยั ผิวทอง   
2.8  นายส าราญ แพร่หลาย   
2.9  นางรุ่งระวี บุษบงค ์   
2.10  นายสมพร ม่วงพนัธ์   
2.11  นายปรีชา กาญจนสมบติั   
2.12  นายพฒัน์พงษ ์ แสงสุพรรณ์   
2.13  นายจกัรินทร์ คงสิบ   
2.14  นายสมชาย พุทธโกสัย   
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ประเด็นเสนอ  1.  เพ่ือพจิารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูชัยนาท ดังนี้ 
 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง คะแนน หมายเหตุ 
1  นายกสมาคมฯ   
2  อุปนายกคนท่ี 1   
3  อุปนายกคนท่ี 2   
4  กรรมการและเหรัญญิก   
5  กรรมการและเลขานุการ   
6  กรรมการ   
7  กรรมการ   
8  กรรมการ   
9  กรรมการ   

10  กรรมการ   
11  กรรมการ   
12  กรรมการ   
13  กรรมการ   
14  กรรมการ   
15  กรรมการ   
16 นายอรรณพ  บวัพงษ์ นายทะเบียน 

และกรรมการ 
 เป็นโดยต าแหน่ง

ตามขอ้บงัคบั
สมาคมฯ 

17 นางสิรินทิรา  เกตุตระกูล ผูช่้วยนายทะเบียน 
และกรรมการ 

 เป็นโดยต าแหน่ง
ตามขอ้บงัคบั
สมาคมฯ 

2. แต่งตั้งท่ีปรึกษาสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 
2.1…………………………………………………………………………………………. 

มติท่ีประชุม…………………………………………………………………………………………………... 
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4.4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ครูชัยนาท 
ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อท่ี 31 สมาคมจะแต่งตั้ งบุคคลท่ีเหมาะสมเป็น 

ผูต้รวจสอบกิจการโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ และตอ้งรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
ทราบเป็นรายเดือน และท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ผูต้รวจสอบกิจการจะไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีสมาคม
ก าหนดและไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง 

ในส่วนของสมาคมมีสิบเอกฐานวฒัน์  โชติจิรธนาศกัด์ิ และนายโอภาส พาพนัธ์เป็น 
ผูต้รวจสอบกิจการตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564  เม่ือวนัท่ี  27  พฤศจิกายน  2564  จนถึงปัจจุบนั
โดยท่ีประชุมไดอ้นุมติัค่าใชจ่้ายเป็นค่าเบ้ียประชุมและค่าพาหนะของผูต้รวจสอบกิจการ  ดงัน้ี 

-  ค่าเบ้ียประชุมของผูต้รวจสอบ 500 บาท/คร้ัง 
-  ค่าพาหนะ 
1. อ าเภอเมืองชยันาท 100 บาท/คร้ัง 
2. อ าเภออ่ืน ๆ 200 บาท/คร้ัง 
อน่ึง ขอ้บงัคบัขอ้ 31 สมาคมจะแต่งตั้งบุคคลท่ีเหมาะสม เป็นผูต้รวจสอบกิจการโดย

ความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ และตอ้งรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบเป็นรายเดือน 
และท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ผูต้รวจสอบกิจการจะได้รับค่าตอบแทนตามท่ีสมาคมก าหนดได้รับ 
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลางไว ้ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท คร้ังท่ี 12/2564  เม่ือวนัท่ี  21  ธันวาคม  2564  เห็นควรพิจารณาแต่งตั้ ง 
ผูต้รวจสอบกิจการสมาคมฯ ประจ าปี 2565 ดงัน้ี 

1. สิบเอกฐานวฒัน์ โชติจิรธนาศกัด์ิ 
2. นายโอภาส พาพนัธ์ 

 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือพจิารณาแต่งตั้ง 

1. สิบเอกฐานวัฒน์ โชติจิรธนาศักดิ์ 
2. นายโอภาส พาพนัธ์ 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 
ประจ าปี 2565 

มติท่ีประชุม.................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
เลกิประชุม  เวลา……………………น.     

 


